بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان


دبیر خانه هیات رئیسه

طجق ثٌذ الف هبدُ  10هػَثِ «آییيًبهِ جبهغ هذیشیت داًطگبُّب ٍ هَسسبت آهَصش ػبلی ،پژٍّطی ٍ فٌبٍسی»
کِ دس جلسِ  684هَسخ 89/12/10ضَسای ػبلی اًقالة فشٌّگی ٍ ثٌب ثِ پیطٌْبد هَسخ ٍ 89/11/11صیش ػلَم،
تحقیقبت ٍ فٌبٍسی ثِ تػَیت سسیذُ است ّیبت سئیسِ داًطگبُ دٍهیي سکي اجشایی دس داًطگبّْب ٍ هَسسبت
آهَصش ػبلی کطَس هی ثبضذ .
اعضبء هیئت رئیسه دانشگبه
ثشاثش ثٌذ ة هبدُ  10آییيًبهِ جبهغ هذیشیت داًطگبُّب ٍ هَسسبت آهَصش ػبلی ،پژٍّطی ٍ فٌبٍسی

اعضبء اصلی دارای حق رای
.1

سئیس داًطگبُ

.2

هؼبٍى آهَصضی

.3

هؼبٍى داًطجَیی فشٌّگی

.4

هؼبٍى ثْذاضتی

.5

هؼبٍى دسهبى

.6

هؼبٍى داسٍ ٍ غزا

.7

هؼبٍى تَسؼِ هذیشیت ٍ هٌبثغ

.8
.9

هؼبٍى تحقیقبت ٍ فٌبٍسی
هسئَل دفتش ًْبد ًوبیٌذگی هقبم هؼظن سّجشی دس داًطگبُ.

اعضبء نبظر بدون حق رای
.10

هؼبٍى اهَس اجتوبػی ٍ هطبسکتْب

.11

هذیش سٍاثط ػوَهی

.12

هذیش ثبصسسی اسصیبثی ػولکشد ٍ پبسخگَیی ثِ ضکبیبت

.13

هذیش حشاست

وظبیف و اختیبرات هیبت رئیسه دانشگبه
ثشاثش ثٌذ ج هبدُ  10آییيًبهِ جبهغ هذیشیت داًطگبُّب ٍ هَسسبت آهَصش ػبلی ،پژٍّطی ٍ فٌبٍسی

 .1هطبسکت ٍ ّوکبسی فؼبالًِ دس تٌظین ثشًبهِ ّبی ساّجشدی هَسسِ هجتٌی ثش سٌذ چطن اًذاص  ،ثشًبهِ ّبی
تَسؼِ کطَسً ،قطِ جبهغ ػلوی کطَس ٍ ثشًبهِ ّبی تقذیوی ٍصسای ّش یک اص ٍصاستیي ثِ هجلس ضَسای اسالهی

ثِ هٌظَس اسایِ ٍ تػَیت دس ّیبت اهٌب
 .2فشاّن ًوَدى ثستشّبی الصم جْت تحقق اّذاف ثشًبهِ ّبی ساّجشدی هَسسِ
 .3فشاّن ًوَدى ثستش هٌبست ثِ هٌظَس اجشایی ًوَدى هػَثبت ضَسای ػبلی اًقالة فشٌّگیّ ،یبت اهٌب ،آییي
ًبهِ ّب ٍ ثخطٌبهِ ّبی اثالغی اص سَی ٍصاست ػلَم  ،تحقیقبت ٍ فٌبٍسی ٍ سبیش هشاجغ ریػالح؛
 .4ثشسسی آییي ًبهِ ّب ،تطکیالت ،دستَسالؼولْب ،ضیَُ ًبهِ ّب ،دستَسجلسبت ٍ سبیش هَاسد اسایِ ضذُ اص سَی
هؼبًٍتْب ٍ ضَسای هَسسِ ثِ هٌظَس طشح دس ّیبت اهٌب ٍ یب سبیش هشاجغ ریػالح
 .5پیطٌْبد ثَدجِ سبلیبًِ هَسسِ ثِ ّیبت اهٌب اص طشیق سییس هَسسِ
 .6تٌَع ثخطی ثِ هٌبثغ هبلی هَسسِ اص طشیق جزة کوکْبی هشدهی ٍ افضایص دسآهذّبی اختػبغی اص طشیق
اسایِ خذهبت آهَصضی ،پژٍّطی ،فٌبٍسی ،فشٌّگی ٍ سبیش هٌبثغ دیگش پس اص اخز هجَصّبی الصم اص ّیبت اهٌب ٍ
یب سبیش هشاجغ ریػالح
 .7پیطٌْبد تَصیغ ٍ تخػیع فشغتّبی هطبلؼبتی ٍ دٍسُّبی کَتبُهذت آهَصضی ٍ تحقیقبتی داخل ٍ خبسج
کِ طجق ضَاثط ثِ اػضبی آهَصضی ،پژٍّطی تؼلق هیگیشد اص طشیق سییسِ هَسسِ ثِ ٍصاست
 .8ثشسسی ٍ تػَیت پیطٌْبدات اسایِ ضذُ دس خػَظ فؼبلیتْبی تشثیتی ،فشٌّگی ،اجتوبػی  ،سیبسی ٍ تشثیت
ثذًی کِ ثش اسبس تقَین سبلیبًِ هَسسِ اسایِ گشدیذُ است
ً .9ظبست ٍ پیگیشی گضاسضبت تشثیتی ،فشٌّگی ،سیبسی ،اهٌیتی ٍ  ...ثب ّوبٌّگی دیگش دستگبّْبی ریشثط تب
حػَل ًتیجِ
 .10ثشسسی ٍ اسصیبثی ًحَُ اجشای تػویوبت ّیبت سییسِ تَسط ٍاحذّبی تبثؼِ هَسسِ ٍ ًظبست ثش ػولکشد
آًبى
 .11اسصیبثی ػولکشد حَصُ ّبی هختلف هَسسِ ٍ ثشسسی گضاسضبت ادٍاسی دس ضَسای هَسسِ .
 .12ایجبد ّوبٌّگی الصم ثیي حَصُّبی هختلف هَسسِ.

فلوچارت تصوین گیری در جلسات هیات رئیسه هحترم دانشگاه

اػالم هوضوع و درخواست طرح در جلسه
هیات رئیسه

ارجاع به دبیرخانه هیات رئیسه دانشگاه

بررسی هوضوع ارجاػی از نظر هطابقت با قوانین و اختیارات هیات رئیسه دانشگاه

هغایرت دارد

هغایرت ندارد

رد هوضوع درخواست و یا ارجاع به

طرح در جلسه و تصوین گیری

هراجغ ذیصالح هثل هیات اهنای

دانشگاه

تدوین هصوبات جلسه و ابالؽ
به هؼاونت های تابؼه

پیگیری اجرای هصوبات و
اػالم گسارش ػولکرد  6هاهه

